
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХV сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
18 квітня 2019 року                       Ужгород                            № 1503         

                                      

Про зміни до Програми економічного  

і соціального розвитку м. Ужгород  

на 2019 рік  

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення ХХХIV сесії міської ради                               

VII скликання 28 лютого 2019 року № 1429 “Про Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік”, 

№1430 “Про Програму мобілізаційної підготовки м.Ужгород на 2019 рік”, 

№1431 “Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам 

розташованим на території міста на 2019-2020 роки”, №1432 “Про Програму 

надання матеріально-технічної допомоги Чопському прикордонному загону на 

2019-2020 роки”, №1436 “Про Програму безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії 

населення м.Ужгород на 2019-2020 роки”, №1443 “Про Програму встановлення 

автономного електричного опалення у м.Ужгород на 2019 рік”, №1457 “Про 

Програму приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 роки”, 

рішення ХIV сесії Закарпатської обласної ради   VII скликання від 04.04.2019 

№1422 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року 

№1346 “Про обласний бюджет на 2019 рік”, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни у додатки 2, 3 до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2019 рік, затвердженої рішенням ХХХII сесії міської 

ради VII скликання 18 січня 2019 року № 1383 :  

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2019 рік”: 

1.1. Передбачити обсяг фінансування на реконструкцію 

легкоатлетичного ядра стадіону «Авангард» в м. Ужгород – 405,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі по пл.Жупанатська,3Б 

– 250,0 тис. грн., будівництво зовнішнього електропостачання 

електроустановок "Винних Льохів" по вул. Ф.Ракоці, 2 – 30,0 тис. грн., 



реконструкцію водогону D-325 мм по вул.Шумній від вул.Другетів до 

прохідної ФМК та по вул.Анкудінова від ФМК до транспортного мосту – 

45,0тис. грн., будівництво ДНЗ на 300 місць по вул.І.Франка (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 150,0тис.грн., капітальний ремонт 

першого поверху МДКЛ по вул.Бращайків– 320,0 тис. грн. та збільшити обсяг 

фінансування на реконструкцію водопровідної мережі по вул.Собранецька – 

200,0 тис. грн., капітальний ремонт приймального відділення по 

вул.Грибоєдова – 143,0тис.грн., капітальний ремонт приміщення молодіжного 

центру "Пластова домівка" по вул.8Березня 46А – 9,0 тис. грн. (кошти міського 

бюджету). 

1.2. По об'єкту “Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в                 

с. Барвінок Ужгородського району II-га черга – будівництво” передбачений 

обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету у сумі                              

2000,0 тис. грн. вважати субвенцією з обласного бюджету.  

1.3. Назви об'єктів: “Будівництво притулку з тимчасового утримання 

безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській (ІІ черга)”, 

“Реконструкція водопровідної мережі по вул. Собранецька”, “Капітальний 

ремонт фасаду (із влаштування електропідсвітки) будівлі Лінгвістичної гімназії 

ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності” викласти в новій редакції: 

“Реконструкція притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин              

м. Ужгород по вул. Загорська”, “Реконструкція ділянки міського водогону по 

вул. Собранецькій в м. Ужгород”, “Капітальний ремонт фасаду будівлі 

Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності” відповідно, без 

зміни обсягу фінансування. 

2. У додатку 3 “Перелік цільових міських Програм, які 

передбачаються реалізовувати у 2019 році” доповнити Програмою 

інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів 

на 2019 рік, Програмою мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2019 рік, 

Програмою надання шефської допомоги військовим частинам розташованим на 

території міста на 2019-2020 роки, Програмою надання матеріально-технічної 

допомоги Чопському прикордонному загону на 2019-2020 роки, Програмою 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного 

лікування пільгової категорії населення  м. Ужгород на 2019-2020 роки, 

Програмою встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 

2019 рік, Програмою приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 

роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. АНДРІЇВ 


